SOL·LICITUD D’AJUDES DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC
2012-2013
CENTRE: ___________________________________________
POBLACIÓ: ________________________________________
DADES DEL SOL·LICITANT

(pare, mare o tutor/a legal)

Nom:

_______________________

Nif:

____________

1r cg _________________

Mòbil: ___________

2n cg _______________
Tlf:

Adreça: ____________________________________

_______________

Municipi: _____________

CP:

_______

Adreça electrònica: ____________________________________

DADES DE L’ALUMNE/S BENEFICIARI/S
Nom

1r Llinatge

2n Llinatge

MEMBRES FAMILIARS: Pare/ mare/ tutors/ germans menors d’edat
En aquesta relació s’han d’incloure també els beneficiaris de la beca.
Nom

1r LLinatge

2n LLinatge

Parentiu
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ALTRES MEMBRES FAMILIARS:
S’ha de presentar el corresponent certificat de convivència o empadronament al mateix domicili.
Els fills majors d’edat que convisquin en el domicili familiar i tenguin una edat inferior als 25 anys
o superior en cas de discapacitats físics o psíquics en un grau igual o superior al 33 %.




Els ascendents familiars majors de 65 anys que convisquin al domicili familiar.

La persona que mantengui una relació afectiva, bé en condició de cònjuge o parella de fet o
situació de fet estable.


Nom

1r LLinatge

2n LLinatge

Parentiu

DOCUMENTACIÓ APORTADA:
DNI/ NIF o NIE de tots els membres familiars que tinguessin 16 o més anys en data de 31 de
desembre de 2012.

Per motius econòmics

(marcau la casella segons es presenti o no la documentació requerida)

1) Certificat d’ingressos de l’AEAT
Pare
Mare
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Tutor
Altres membres familiars
2) Sentència Judicial de la separació o divorci
3) Conveni regulador de la separació o divorci
4) Certificat de convivència o empadronament d’altres membres de la unitat familiar
5) Autorització de la consulta del certificat d’ingressos de la unitat familiar any 2011
6) Còpia del Llibre de família
7) Altra documentació
-

Per motius familiars

(marcau la casella segons es presenti o no la documentació o es compleixi el requisit )

- Per família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa o altra que ho acrediti.
- Per membres de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica: certificat de discapacitat
- Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.
- Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la monoparentalitat.
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ANNEX 2
Barem de puntuació de les ajudes individuals per adquirir llibres de text i material didàctic dels nivells
obligatoris de l’ensenyament durant el curs escolar 2012-2013
1. Condicions econòmiques
Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any
fiscal 2011. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos (casella 455 + casella 465 de la
declaració de la renda) entre el nombre de membres de la unitat familiar, se li ha d’adjudicar la
puntuació següent:
- Fins a 3.000 euros: 10 punts
- De 3.000,01 euros a 3.500 euros: 9 punts
- De 3.500,01 euros a 4.000 euros: 8 punts
- De 4.000,01 euros a 4.500 euros: 7 punts
- De 4.500,01 euros a 5.000 euros: 6 punts
- De 5.000,01 euros a 5.500 euros: 5 punts
- De 5.500,01 euros a 6.000 euros: 4 punts
- De 6.000,01 euros a 6.500 euros: 3 punts
- De 6.500,01 euros a 7.000 euros: 2 punts
- De 7.000,01 euros a 7.500 euros: 1 punt
- Més de 7.500 euros: 0 punts
2. Dades familiars
- Per cada infant en acolliment: 1 punt
- Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d’un 33 %): 1 punt
- Per família nombrosa: 1 punt
- Per família monoparental: 1 punt
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